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 چكيده
 ادت و سروري بالمنازع او    ـرم هستي و سي   ـان در ه  ـبديل انس  مكانت رفيع و بي   

 هـي و انديـشمندان جوامـع      كانون توجه مكاتـب اال    در  كائنات همواره   ي   مجموعهبر  
 از حيـث    ،ي صـغيرش   رغم جرم و جثّـه     اي كه به   مختلف بشري واقع گرديده، به گونه     

 بلكـه روح آن قلمـداد شـده    ، مضاهي عالم كبيـر ،هاي وجودي ها و قابليت   توانمندي
  . است

 در تاريخ فكر و     تناظر عالم صغير و عالم كبير     ي   نظريهمند   ي تقرير نظام   پيشينه
الصفا بـاز      به اخوان  ،ي اسالمي    باستان، و در حوزه    ي يونان   ، به فالسفه  فرهنگ بشري 

ي بزرگان سنّت عقالني اسالمي و       فضل الدين كاشاني نيز در زنجيره     حكيم ا . گردد مي
سـازد، بـه     از پيشينيان مـي   ممتاز   كه سخن او را      اي متفاوت،  ، از زاويه  هيحكماي اال 

  . طرح اين انديشه پرداخته است
كمـال  . ل آن دو جـدا نيـست      ماكاه حكيم كاشاني از      و جهان از نگ    تناظر انسان 

ر دانايي بـه صـور معقـول        كمال نفس ناطقه د   و   عالم به معقول شدن نزد نفس ناطقه      
چـه طبيعـت كامـل انـسان         چنـان . هي است ي دانايي وصول به لقاي اال      است و ثمره  

جودات، معقول و كلّي مو   ي خود يعني خرد را بارور سازد، با ادراك صور            استعداد ويژه 
يابد و با رجوع بـه حقيقـت         را به نحو بساطت در خود منطوي مي       ها   ي آن   همه حقايقِ

كُنش و كاركردي چنـين فراگيـر و        . رساند ي را بدو باز مي     هست ي  مطلق عالم، سلسله  
مراتـب خلقـت و   و ي اصـناف   هاي همـه  ز با عقيده به دارا بودن قابليت  ج ،توانمندانه

  .  متصور و پذيرفتني نيست،هانتطابق و تناظر انسان با ج
 افضل الدين، در دو سطح و ساحت        ي   عالم كبير در انديشه     و تضاهي عالم صغير  
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ـ هستيمراتب  اين مراتب از حق . اند  ـ قلمداد شده  بر اساس ميزان آگاهي و پيدايي 

وارگي جهان    سخن از اندام   ،در ساحت دوم  . رسند ميفته و در نهايت بدو باز     رشأت گ ن
 از دو حيث جسماني و نفساني، در شكل، ماهيت و           ، انسان و جهان   در اين مقام  . است

  . اند  مطابق و متناظر فرض شدهديگر يك جزء به جزء با ،كاركرد
  ايـن  ي تاريخي  يشينهي گزارشي كوتاه از پ      پس از ارائه   ايم  كوشيدهدر اين مقاله    

ي ديدگاه ممتاز حكيم كاشاني در باب ارتبـاط وثيـق خودشناسـي و               بر پايه  موضوع
بررسـي  را   در نظام فلـسفي او       ي تناظر عالم صغير و عالم كبير       نظريه ،شناسي جهان
  . كنيم

   خودشناسي -4 عالم كبير -3 عالم صغير -2 كاشاني افضل الدين -1 :كليدي هاي واژه
  هفت اخترم از شش جهت اين نامه نوشت  ز ايـن نه فلك و هشـت بهشتده بـار ا

  ايزد به دو گيتي چو تو يك بت نسرشت  كز پنج حـواس و چـار اركان و سه روح
  )25: ، ش4(

  سخن پيشين .1
 حكـيم و     مرقـي كاشـاني،    ي هبن خوز د   حسن بن حسين بن محم     بندمحمين  الد  افضل

ي هفـتم      نخـست سـده    ي   دوم قـرن شـشم و نيمـه        ي  يمـه شاعر بزرگ اسالم و ايـران، در ن       
العـات   اطّ ،زندگاني وي ي   درباره .)6 - 265: ، صص 3  و 7 – 246: ، صص 2(1زيسته است  مي

ـ مترين شرح حال وي در اثري به نام          ترين و قديمي    صحيح. كمي در دست است     فـي   صرٌختَ
كرِذ كَ الحماء نونا اليكتـ  ي دهنويسن.  آمده است  يينَ و الملّ  ينَي وي را دانـشمندي فاضـل و        اب 

 ق در   610هـا دارد و در حـدود          و جز آن رساله    طبهيات،  ه كه در اال   نستنگر دا  ژرف متألهي
 ارتباط يكي از شاگردان بابـا      .)212 :، ص 31( 2روستاي مرق از توابع كاشان در گذشته است       

 سير و سلوك   ي در رساله و ذكر نام بابا     ) ق 672 - 597(دين طوسي   افضل با خواجه نصيرالّ   
هاي او مطلبي    خواجه موهم اسماعيلي و باطني بودن حكيم كاشان شده است، اما در نوشته            

 5  - 4: ، صص10(شود  ع وي باشد ديده نمي بر اسماعيلي بودن يا حتي تشيكه صراحتاً دالّ
  .)4 :، ص39و 

را  او   ،در نظم . ت است ا ادبي ي  بيش از هرچيز در حوزه     ،افضل در فرهنگ ايراني    سهم بابا 
 – 426صص   ،20؛  51: ، ص 4( اند ترين اساتيد رباعي دانسته     يكي از دو يا سه تن از برجسته       

كمي و ذكر حقايق عرفاني     هاي ح  بيشتر رباعيات او بيان انديشه     .)64 - 249 :، صص 43  و 7
مبتنـي  گرايي در سراسر هستي      ينسب كه بر    ،ام و بر خالف ديدگاه خي     )427 :، ص 20 (است
  .)262: ، ص43( كند  ميسخن يقيني منظري اشعار بابا هميشه از ،است
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 الـنّفس  همعرفـ مشغولي او شرح دانـش حقيقـي يعنـي     ترين دل ، مهم  فلسفه ي در عرصه 

تـي اسـت     شـناخت واقعي   ،خودشناسي از نگاه وي    .)7 -6: ، صص 41  و 260: ، ص 43( است
الف بيشتر فيلسوفان   بابا برخ .  آن است  نِ آن همان شد    عين آگاهي است و شناختنِ     ؛جاودانه

ـ   و نويـسد  ي خداوند و صفات او نمـي        چيز درباره   هيچ    تقريباً ،مشرب  فلسفي عرفايو   جـز  ه   ب
. كنـد  نـدرت بـه حقيقـت وجـود اشـاره مـي              بـه  ،مواقعي كه به خودشناسـي مربـوط باشـد        

ـ   ، زيـرا بـه اعتقـاد وي   ،شناسي اسـت   يك معرفت ،شناسي او، در عين حال      يتسه ت بـه فعلي
  يفتـد بتواند اتفـاق     آگاهي افراد بشر مي      از طريق خود   هاي جهان، تنها   گيرسيدن كامل بالقو 

ت و كيفيـت ادبـي آن   نظيـر اسـ   او بـي  نثر فلسفي فارسي     .)58 : ص ،9  و 10-9: ، صص 41(
ي سـنتي بـه       فلـسفه  مـسايل تـرين      مـشكل  باعث شده تا نثـر وي را نـوعي اعجـاز در بيـانِ             

    .)302: ، ص36 (3قلمداد كنند ترين زبان سليس
 ي عارف  تأليفاتي در فلسفه و شعر به جاي مانده است، وي          افضل الدين كه از     عالوه بر آن  

ي  كه در عهد او به برخي مشايخ برجسته       ـ  » بابا«لقب  او    به  كه هبودب و پيري روحاني     مجرّ
احتـراز   آثار منثـورش     كار بردن اصطالحات صوفيه در     ه از ب  وي. اند   داده -شد ف داده مي  تصو

ـ             داللت مـي    معنوي ي به فوايد  ،، در عين حال   جسته دسـت  ه  دهـد كـه سـالك از مطالعـه ب
 بـه   موضـع، چنـدين   در   و   )724  و 321: ، صـص  5؛ مقايسه كنيـد بـا       149 :، ص 5 (آورد مي
اي   ينـه ي بـه آ   ،دسـت آورده و بـدان سـبب         ه نفس ب  ي كند كه خود از تزكيه      اشاره مي  يدانش

 ،او بـه واقـع     ،كنـد  گونه كه نصر اشـاره مـي        همان .)83: ، ص 5 (4 است يل شده نما تبد  جهان
كمي و عقالني ف است و پيام روحاني او صرفاً ح تلفيق حكمت نظري با تصو اصليِ ي نماينده

دي   در معنويت قرآني و   نيست و كامالً   و5 – 314: ، صـص 36(ريـشه دارد  ) ص(فقـر محمـ  
  .)9 - 8: ، صص41

  

  ني سخ  پيشينه.2
 ،در تـاريخ فكـر و فرهنـگ بـشري           6»عـالم كبيـر   « و   5»عـالم صـغير   « تناظر   ي  انديشه

ي   پيشينه ، اصل اين فكر ايراني يا بابلي باشد       هرچند ممكن است   .اي بس طوالني دارد    سابقه
: ، ص 18( رسـد  مي )م . ق 347 ( به افالطون  ،وسي و رواقي  ـم گن ـ از طريق تعالي   ،آن در يونان  

 .ق470ح  ( 7قبل از افالطون هم نـزد ذيمقـراطيس        .)6 - 865  و 545 - 7: ، صص 14؛  263
بـه  و رسـاله     د ذيمقـراطيس . بـدان اشـاره شـده اسـت       ) م . ق 545 ح( 8و انكسيماندروس ) م

 انسان و عـالم     از اين نكته كه     انكسيماندروس  داشته است و   عالم كبير  و     عالم صغير  هاي نام
 يموجـود  ، انـسان   هـم مثـل    شه رسيده بود كه عالم     ظاهراً به اين اندي    ،اند هر دو به هوا زنده    

  .)545: ، ص14( است زنده
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و وجود عناصـر اربعـه      ) م . ق 399( )415: ، ص 8 (صاحب جان بودن جهان نزد سقراط     

 ي  گونـه كـه افالطـون نيـز در رسـاله            آن ، اين عناصر در خون انسان     در نهاد آدمي و اجتماعِ    
، 8(   است  باستان اين انديشه نزد متفكران يونان    قدمت   حاكي از    ، بدان اشاره دارد   9تيمائوس

  .)437  و219: ، صص17 و 117: ص
بـار ارسـطو    نخـستين  را Microcosmاصـطالح    ، شرف الـدين خراسـاني     ي  به عقيـده 

ي كيهـان سـخن       دربـاره اي   او بـه گونـه    .  به كار رفته است     طبيعت ي در رساله ) م . ق 322(
سو با همين نگرش  بعدها هم .  است ذاتو قائم به    گويد كه گويي موجودي زنده، متحرك        مي

 و  11فلوطرخـوس كـساني چـون     . ناميدند 10» حيوان اكبر «كيهان را   متفكران رواقي   بود كه   
ها  ها را با اعضا و جهازات بدن و وظايف آن          كرد آن   عالم و عمل   صراحتاً اجزاي  12پسايدينوس

ع دارد و ـاصر طبيعت را در خـود جمـ   ـ نيروها و عن   ي  معتقد بودند انسان همه    ،  شبيه دانسته 
، 25  و 865 :، ص 14؛  263: ، ص 18( خواندنـد   مي 13»رانسان كبي «را  الم  ـ ع ،لـبه همين دلي  

  .)8 - 67 :صص
هـاي   پـردازي  اي نظريـه     پـاره  أسرمنـش  حتـي    ، رواقيون ي  تناظر انسان و عالم در انديشه     

 است، انسان نيز بايـد       عقل كلّ  گونه كه طبيعت محكومِ     همان ،از نظر ايشان  . اخالقي نيز شد  
 بـا عقـل     آن اسـت كـه     گرداند؛ لذا فضيلت اخالقي و عمل نيك          حاكم عقل را بر اعمال خود    

  .)151: ، ص8 (سازگار باشد
، 16 (در دست اسـت نيز هاي ديني هند و ايراني  ت سنّ درشواهدي از وجود اين انديشه 

 -  123  :، صص24  و6 – 45: ، صص29؛ 833، 20 - 819، 722، 718، 102، 82، 3: صص
ن نهـضت   ورا متون فلسفي يونـاني در د      ي   از طريق ترجمه   نظريهرسد اين     اما به نظر مي    .)6

بازتاب )  ق261 - 185(بار در آثار كندي  و براي اوليناست  به عالم اسالم وارد شده ،ترجمه
 - 75: ص، صـ  46  و 26 – 1: ، صص 28( كه خود نيز اذعان دارد مبدع آن نيست       يافته است   

 ي   همـه  ،كه انـسان خـود را شـناخت          است و هنگامي   فسمعرفه النّ  فلسفه   ،از ديدگاه او   .)6
 رشـد و حيـات و        يعني ،ي موجودات    چراكه انسان داراي قواي همه     تي را شناخته است،   سه

، 28( شـود   عناصر و اركان طبيعت در آدمي يافت ميي هاست و مشابه همه  منطق و غير اين   
  .)173: ص

 ) ق 373ح   (فااخـوان الـص    رسـائل  در   ،ترين شكل  ه به گسترده   اين نظري  ،الم اسالم در ع 
 ي   اخوان بر پايه   شناسيِ شناسي و انسان     جهان ،در واقع  .)8 - 335 :، صص 34( شود ظاهر مي 

 ويـژه  ه  ب ، بر متفكران مسلمان بعدي    ثير ايشان در اين زمينه     و تأ   است ه بنا شده  همين نظري
  .)77 - 66: ، صص46( گير است چشم) ق 638 - 561(و ابن عربي )  ق505 - 450(الي غزّ
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گونـه    ايشان از شناختن و شناساندن انسان به عنوان جهان كوچك، همـان           هدف اصلي   

 :ص ،2: ج ،12( اسـت  به شناخت خداونـد      نائل شدن اند،    كرده  تصريح جامعه ي كه در رساله  
  عـالم   االنـسانَ  نَّ اَ ءمـا كَ الح قُولِفي  «ان  خود با عنو   بيست و ششمِ  ي   ايشان در رساله   .)456
 :، صـص  12( انـد  انسان و تطبيق آن با اركان عـالم پرداختـه          اجزاي به تشريح    مفصالً» صغيرٌ
سـي  ي    در رساله  متقابالً) 7 - 603،  3 - 291: صص ،44  و 5 – 94: ، صص 35؛  79 - 456

 ،چون انسان ، عالم را هم» كبيرٌ نسانٌ ا لم العا نَّماء اَ كَحال لِعني قو في م « ذيل عنوان    ،و چهارم 
ـ قَلَو ما خَ   «ي قرآني  اند و با استناد به كريمه      داراي جسم و نفس پنداشته     ثَكُم م و ال    كُ عـب ـ  ا ا لّ

گونه كه حيات اعضا و جـوارح پيكـر انـسان در             معتقدند همان  ،)31/28،  1 (»هدفسٍ واح نَكَ
اي   اعضاي پيكره  بسان بسيط و مركب عالم      اجزاياصر و   تمام قوا و عن    ،گرو نفس آدمي است   
   .)175: ، ص3: ، ج12( ها ساري و جاري است ي جهان در آنواحدند كه نفس كلّ

 از جهـات و     ، بين انسان و عالم    ي نهجهت نشان دادن مواز    شهر -استفاده از تمثيل بدن   
، 2: ، ج 12( تا دنبـال شـده اسـ       اخـوان الـصفّ    رسائليل فراوان در    صهاي مختلف، با تف    جنبه
كـه بيـشتر وهمـي و       شود    و چندسويه مي   جزييقدر    ها گاه آن    اين تطبيق  .)1 - 220: صص

سـازي بـين    نظير ، در همين راستا   .شايان پذيرش آيند تا تناظري واقعي و       خيالي به نظر مي   
 نباتي عالم با صنعتگران و هنرمندان، اختالالت در عملكـرد           قواي زمين،   ي  بدن انسان با كره   

حـاكي از   ... هاي مختلف عمـر انـسان بـا فـصول طبيعـت و             ام فلكي با امراض بدن، دوره     اجر
 - 359: ، صـص  2: ، ج 12(  است  الصفا اخوان تفكّر در    انسان وارگيِ ي جهان  انديشه ي گستره

  .)8 - 137: ، صص35  و4 – 212 و 14 – 9: ، صص3: ؛ ج60
 به ويـژه در     ،) ق 638 - 325(ويه   در آثار ابن مسك     را  پاي اين انديشه    رد ،پس از ايشان  

 يرا به بيان تناظر اجزا اين اثر دوم از گفتار سومِوي فصل  .شاهد هستيم الفوز االصغركتاب 
ـ اَكَ«: آورد  مـي ،هـايي   و پس از ذكر نمونـه ا و قواي انساني اختصاص داده است    عالم با اعض   ه نَّ

ختَمرٌص نَ م الج   لَّؤَميع و مفظاهرٌه  فبعضُلّ الكُنَ مب نٌيو عضُ بفّ خَهيهـاي   همساني.» غامض 
در اين اثر عمدتاً متوجه بعد جسماني و كالبدي انسان با عالم است و از تشابه در                 شده   اشاره

  .)22: ، ص8 :، ج33( قواي نفساني و احوال دروني سخني به ميان نيامده است
 تناظر عـالم صـغير و عـالم         ي هاز ديگر دانشمندان اسالمي كه در آثار متعدد خود نظري         

ـ   ،كبير را مطرح ساخته و از وجوه مختلف به تبيين آن پرداخته است             الـي  د غزّ  ابوحامد محم
ـ    آياتَ سنُريهِم« قرآني   ي وي با استناد به كريمه    . است)  ق 505 - 450( فـاقِ ي اآل نـا ف فـي    و 
 فرَد ع قَه فَ فس نَ فرَن ع م «ي چون  احاديث  و )53/41،  1 (»قّه الح نَّم اَ ه لَ يتَبينَي  تّم ح هِسنفُاَ
رب143: ص ،21 (»ه(   و »قَلَ خَ  اهللاَ نَّا آد م  علي ص تهور«) معرفت نفس را كليد     ،)22 :، ص 27

لك  م گونه كه جهان به دو بخش ظاهري و باطنيِ          و قائل است همان    خواند  هي مي معرفت اال 
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ـ           ب انسان نيز مركّ   ،شود و ملكوت تقسيم مي    دليـل وجـود    ه   از دو بعد جسم و روح اسـت و ب

و  ناسـوتي كـه او قـادر بـه شـناخت عـالم كبيـر در دو بعـد                   است همين تناسب و سنخيت   
 با استفاده از تمثيل     ، خود مجموعه رسائل وي در    .)5 - 34 : ، صص 21( باشد اش مي   الهوتي

 سـمت و سـويي      ،فشبيه رذايل اخالقي آدمي به حيوانات مختلـ       تكوشد تا با      شهر مي  -نبد
 اعتدال قواي آدمي و نظارت عقـل بـر          را به ديدگاه ارسطوييِ     آن ، داده نظريهاخالقي به اين    

  .)141 و 129، 67: ، صص22( ها در تحصيل سعادت نزديك نمايد آن
 چه توفيق يابد كـه     كي است و چنان   لَ و م  سبعي قواي   ي  انسان دربردارنده  ، غزّالي از نگاه 

 ي  مرتبه،رل كنداش را كنت  رباني وجود خود، تمايالت بهيميي عقل و لطيفه  ي  ه به قو  با اتكا 
 ،لقـاي پروردگـار اسـت   همانـا   كـه   ،او از فرشتگان نيز برتر خواهد بود و به صالح و سـعادت            

  .)22 - 19: ، صص23( خواهد رسيد
. انـد   غافـل نبـوده    نظريهاز طرح اين     ،ن مسلمان ا متفكر ديگر همراهحكماي اشراقي نيز    

اند كه    ي معرفت رسيده   لهي اشراقي در مسأ     ت بين انسان و عالم، به اين نتيجه        از شباه  ها  آن
 ها ي آن   كه مجموعه (اير موجودات    به س  ،بشناسدرا   عالم صغير     يعني ، نفس خود  انسان وقتي 
 هرَصختَ م هسخَنُ] االنسان[و  هفَ« :)546: ، ص 14 (يابد ي علمي مي    نيز احاطه ) ستاعالم كبير   

االَ مِ العالَ نَم ر، فيه ما فيه، فَ    كبم رَن عنَ ف فسه و  ب نَده   علي ما ه و لَ ع يه ف ي الود احـاطَ  قَ، فَ جود 
   .)495: ، ص19 (»لماً عوداتوجالمبِ

، 11/120( از آيـات قرآنـي    با اسـتنباط     عماديالواح  در  )  ق  587 - 549(شيخ اشراق   
ي  و در رسـاله    )190: ، ص 15 (نمـوده  را طـرح      انسان وارگيِ جهان ي نظريه ،)53/21،41/10

 بـا   جـا   در آن . اسـت آورده  » احوال وجود آدمي در اين عـالم      « فصلي با عنوان     ،شناخت يزدان
دارد كه انسان بـه عنـوان آخـرين صـورت             بيان مي  ،ر عالم صغير و عالم كبير      به تناظ  عنايت

ورت و اگـر عـوالم بـر صـ    ال را دارد رش بـاالترين درجـات كمـ    اسـتعداد پـذي   ،هيمخلوق اال 
 دسـت يابـد   توانست به شناخت خداوند و عـوالم ملكـوتي            آدمي هرگز نمي   ، نبودند ديگر  يك

   .)419 - 418: ، صصهمان(
ين مرقـي   افـضل الـد  ، قرن ششمي دومِ  نيمه با حكيم بزرگ ،پس از غزّالي و سهروردي    

 شا هـاي فلـسفي      ديدگاه ،ايش رباعي ي سر  يل شهرت او در عرصه    يم كه به دل   ا  كاشاني مواجه 
فس اهتمام شـايان او بـه معرفـه الـنّ         . ده است ـه مان ـكمتر مورد توجه قرار گرفته و ناشناخت      

دشناسـي  فلسفي او با خو   ي تناظر عالم صغير و عالم كبير نيز در دستگاه             انديشه هسبب شد 
  .شته استقه نداخود گيرد كه در كالم پيشينيان سابه اي ب  و ابعاد تازهپيوند خورد
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  الدين كاشاني  ي افضل  انسان و جهان در انديشه.3
    14 جهان از انسانتمايز .1 .3

 ارتبـاطي   اش  شناسي او جدا نيـست و بـا خودشناسـي          تيسافضل از ه   شناسي بابا  انسان
ني و گذرنـده و     روي جـسما  :  نفوس انـساني داراي دو روي هـستند        ،از ديدگاه او   .وثيق دارد 
 جسم مطلق است، بعد جـسم مركـب،         انسانْ»  جسمانيِ منِ« آغاز تن يا     .ه و ازلي  روي پايند 

يا اما آغاز جان .  جسد انساني است،جسم حيواني و در نهايت ،پس از آنجسم نباتي، سپس 
عد مزاج، سـپس نفـس روينـده        طبع، ب ابتدا   ؛ است پيوسته جسم مفرد    بهوي  »  نفسانيِ منِ«
از آن عقل عملي، نفـس فـاكره، نفـس حافظـه، نفـس گويـا                انساني و پس    حيواني،   ،)ناميه(
، 5 (س خواننـد   آن را روح مقد    ، از روي شناخت و دانش     ،، و چون به حق تعالي رسد      )ناطقه(

   .)4 - 303: صص
هـا    تـن  ي  اگر خرد تن بود همه     «: زيرا ، موجودي مستقل است   خرد جداي از تن و جان،     

ـ   .)605: همان، ص ( »ري خردمند بودي  جان بود، هر جانو   خردمند بودند، و اگر خرد       ا خرد ب
 بـر  ،هاست ، خيال، گمان، حفظ و جز اين ، كه مجموع قواي حس    »نفس«يا  » خود«آگاهي بر 

 سه بخش وجود    ، به همراه تن و جان     ، بدين ترتيب  ؛)7 - 606: همان، صص  (آن احاطه دارد  
   .دهند آدمي را تشكيل مي

كه خداونـد متعـال بـا خطـاب          چنان  است، هم  ترين موجود عالم    ان گرامي  انس ،از نگاه او  
وي را سـتوده    )17/70،  1 (»فضيالًقنا تَ لَخَ ممن ثيرٍم علي كَ  لناهضَّفَو  ... مي آد نرَّمنا ب د كَ قَلَ«
.  كسوت وجود بـر قامـت تمـام او دانـسته اسـت              آفرينش را تشريف   ي   غرض از خلق جمله    و
انـد، و چهـار امهـات كـه       عالميـان يازده كه آباتر مولودي از مواليد، از هفت و دو      پس تمام «

 است و تمـام منـافع آفـرينش بـدو           ي آفرينش مطلّع   سافالن است، مردم است، كه بر جمله      
پس بدين معلـوم شـد كـه غـرض از           . ي آفرينش  داند از خير و شرّ از جمله       رسد، و او مي    مي

لَ   ق.  آفرينش آدم است، و به بازي و هرزه آفريده نشده است           ي  جمله ـسبتُم  : وله عزَّ و جـافَح
تـرين حيـوان آدمـي اسـت و او زنــده              بدان كـه شـريف     )23/115،  1( ....ًاَنَّما خَلَقناكُم عبثا  

   .)31: ، ص7( »گوي ميرنده است سخن
  واجد بـه حقيقت به يقين معدن جود     اي مقصـد عالـم و زعالـم مقصـود

   و هم شهودي و هم مشهودهم شاهد      هم كان حقيقتـي و هم عين شهود
  )123 :ش ،4(                            

ي  رينش و گل سرسبـد هـستي اسـت؛ ميـوه         ي آف   انسان خالصه  ،از نگاه حكيم كاشاني   
 انـد  بر مثال برگ و چوب و خـار و خاشـاك           كبير است و ساير موجودات در قياس با او           عالمِ

حق تعالي  «. ج انسان است  يمين حوا ي و تأ  گذار  ها خدمت   ي وجودي آن   فلسفه ؛)32: ، ص 7(
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[= اين بهايم و پرنده و خزنده را كه پديد كرد از اين جهـان، هـم از بـراي پروريـدن مـردم                        

، 5( »نـد ا  مردم را چون مادر مهربان است و نبات و بهايم پستان ويكرد و اين جهانْ ] انسان
  .)268: ص

   ماستي هـ به جملگي مايموجود جهان     ماستي م و جهان دايهيما طفل يتيم
    ماستي ما ذات جهانيم و جهان سايه    ون و مكانـا همه كـم به وجود مـقائ

  )123 :ش ،4(                              
در كـه    اند تـا ايـن      همواره در حال تغيير و تبديل      ، از جماد و نبات و حيوان      ،تمام عناصر 
 ي  »ديـن پاينـده   «م انساني همان     اما عالَ  ؛رسد  مي انسانيي    حيوان به مرتبه   ،اين سير كمالي  

در تعبيـري    .)9 - 268: ، صص 5( يابد ل نمي كه به چيز ديگري تحو     قرآن است    )30/30،  1(
، 18/49، 18/27، 15 - 17/13 ،7/52،  1 (هـي  اال ي  انسان همـان كتـاب جامعـه       ،ديگر از او  

تر از كتاب بهايم و      را كامل  آنكه خداوند     است  اشاره شده  ، در قرآن كريم   .)78/29،  45/29
وم علَيـك حـسيباً      اقرَاء كتابك كَفي بِنَ   «: كه فرمود  و چنان پرندگان رقم زده     اَليـ ك1 (،»فس ،

، 5 (كنـد   او را كفايـت مـي       دو جهـانِ   جحواي ، آن را بخواند و درك نمايد      كسي اگر   .)17/14
  .)271 - 270: صص

  اهي كه توييــي جمـال ش هـينـوي آ   ـيي كه تـويـهـ االي هـ نامي اي نسخـه
    هر آنچه خواهي كه توييبطلباز خود     عالم هسترو نيست هر چه دـبيرون زت   

  )176: ش ،4(
يف خداونـد بـه صـفاتي كـه آدميـان           هـي بـه آدم، توصـ      هاي اال   تعليم نام  ،عالوه بر اين  

در آفاق و انفس به او بيـانگر        هي  توانند آن صفات را در خود بيابند و نشان دادن آيات اال            مي
 افـضل  .)70 - 269: ، صـص  5 (شرافت ذاتي انسان و طفيلي بودن خلقت عالم بـراي اوسـت           

پس چون خردمند نگاه كرد اندر عالم، از اشخاص انساني چيـزي            «كند كه    الدين تصريح مي   
  اين شخص اسـت،    ]موجودات [= برتر نيافت، دانست كه مقصود از وجود اين دسته اشخاص         

  .)53: ، ص7 (»هاست و او علّت اين همه علّت

   تكامل انسان و جهان .2. 3
 نفـس و رسـاندن آن بـه كمـال           معرفت ،افضل الدين از ديدگاه   :  كمال انسان  .1. 2. 3
 معرفـت ، هدف اصـلي خلقـت آدمـي و كليـد             كه عقالني شدن و خردورزي است      ،اش واقعي

 عـالم   يـن  ا در. ه آن را عالم عقول گوينـد      نفس انساني از عالم غيب است ك      «. باشد ميهي  اال
 است و از    نوج عالم محبوس و مس    و اندرين ب است كه از وطن خويش دور افتاده باشد،          يغر

هي است تا نفس    و اين عنايت اال   ...  آمده است  و جبر جوهر نامتناهي و جسم متناهي به قهر        
  .)33:  صهمان،( »و كمال وي دريافتن عقل و علم استبه شرف كمال خود برسد 
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؛  نيـست   او خـود ه بيـرون از     اي اسـت كـ      انسان در طلب گمشده    ،ريق خودشناسي در ط 

    يابند  وحدت مي  طالب و مطلوب و طلب .طلب چيزي جز به خود باز شدن و خود را           حقيقت 
  .)202 - 201: ، صص5( دانستن و به خود رسيدن نيست

  ي نسفت در كشور تستر كه كسو آن د  تـسـتُر ـا سراه ازل و ابــد زپــا تـ
  خـر تُستو بر ـار تـ كه بوـوده مگ  بيه  اي  كه گم كرده نهيچيزي چه طلب كن

  )48 :ش ،4 (                             
كـه    زماني.اند ههر دو بالقو» يابنده«و » يافته«تا زماني كه نفس در طلب خويش است،     

 ، نفس بـه كمـال خـود   ،در اين هنگام. گردند  يافته و يابنده بالفعل مي  ،نفس خويش را يافت   
  .)69: ، ص5( شود رسد و خاصيت و اثرش دگرگون مي  مي،ي عقلي است كه مرتبه

  دشـوار خـرد توانــد آسـان دانست  تـان دانسـدرم درد ز اوس كه ـر نفـه
   ود از چه روي بتوان دانستـخ بيرون ز  ودـابي در خـود آن نيـزي كه وجــچي

  )108 :ش ،4(                            
 كمال نهايي نفس را در اتحاد عقل و عاقل و معقـول  ،عرض نامهدر همين راستا وي در    

 كمال عالم به توليد است و كمال توليد به تركيب بـسايط و        «: گويد  چنين مي  ،توصيف كرده 
كـت   و تغييـر بـه حر      اسـتحالت  و تغييـر و كمـال        استحالتكمال تركيب و جمع بسايط به       

ت  به حيات و حس و كمـال حيـات و حـس بـه قـو                يشزافو كمال حركت    ] ناميه=[فزايش  
تي س هـ  و ايـن اسـت    . ل به اتحاد عقل و عاقل و معقـول        عقّل و كمال ادراك و ت     قّادراك و تع  

 ي  تمام از خود، كـه چـشمه  تيِس ه ذاتتر از آگهيِ و نه لذتي پاينده... مستدامتمام و شادي   
  )51: ، ص5( »ست اينام جاويد ابقا و دو

هـاي سـاير اصـناف و         كه داراي توانمنـدي    ، طبيعت كامل انسان   ،از نگاه حكيم كاشاني   
ور ر بـا  را خود، يعني خرد     ي   استعداد ويژه   براي رسيدن به كمال، بايد     ،قات است مراتب مخلو 

نمـايي بـدل      به جام جهان   ،ت رسيده  در اين حالت است كه كمال نهايي نفس به فعلي          .سازد
  . يابد  ميمنطوي و مندمج ، در خود، موجودات را به نحو بساطتي شود كه حقايق همه يم

  يمدوسم و شبـي نـاروزي ننشستي  جم جهان پيموديم  ن جامـدر جست
  )153: ش ،4 (نماي جم ما بوديم خود جـام جهـان  استاد چو وصف جام جم پرسيديم ز

***  
   ماستي  پشمينهي ن خرقهاديباي جه   ماستي هحلواي جهان غالم كشگين

    ماستي نماي در سينه صد جام جهان    اي تا كـي گوييـنم از جـام جهـان
  )104: ش ،4(               
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 كوتـاه،   ، در تبيين ساختار جهـان و كمـال آن         الدين افضلبيان   :كمال جهان . 2. 2. 3

 ي دقيق و ماهرانه از واژهي  با استفاده، ره انجام نامه ي وي در آغاز رساله. شن و بديع است  رو
كـه  كنـد     تقسيم مي » يافتن«و  » بودن«تي را به دو بخش      س فعلي وجود، ه   ي   ريشه ،»وجد«

  درخـت  وه و خـود    بـالقّ   بودنِ  يك درخت  ي هسته. وه يا بالفعل باشند   تواند بالقّ  هريك نيز مي  
 نبـاتي،  جمـادي، (اي كـه تـصور بـشود      در هـر مرتبـه  نفسچنين هم.  است  بالفعل آن  بودنِ

اننـده و   ددانـش،   كـه در آن،      ، عقـل   خودآگـاهيِ  ي  وه و مرحلـه    يافتن بالقّ  )حيواني و انساني  
» يافتن«است از كمال    » بودن«فقط  آن وجود كه    .  بالفعل است  يافتنِشوند،    دانسته يكي مي  

، 9 و   53: ، ص 41( 15وه است هنوز جاودانه نشده است      بالقّ فقطكه  » يافتني«بهره است و     بي
  .)58: ص

 در  نزولـي و صـعودي  افضل نيز بـه دو سـير    شناسان مسلمان، بابا   چون بيشتر جهان   هم
چه در بيان ايشان به سير موجودات از مبـدأ بـه ايـن جهـان و از ايـن                     آن. ل است ئجهان قا 

و » بـودن «بـه  » يافتن« سير از ، در حقيقت،جهان به معاد تعبير شده است مطابق تفسير او        
 فروروندهقلمرو سير    .)51 :، ص 41؛  4 - 71: ، صص 5( است» يافتن«ه  ب» بودن«سرانجام از   

 از عـالم     از طبيعـت   )صـعودي ( ر چهارگانه و قلمرو سـير فرارونـده        از افالك تا عناص    )نزولي(
هـي در عـالم   جمادات و نباتات و حيوانات به سوي انسان است كه به وساطت جانـشينان اال     

ي مرتبـه ي را    هيچ موجود  ،و در مبدأ  «. گردد ر مي ميس   هـيچ   ،ل نيـست، و در معـاد       عقـل او 
 رسـانيدن اي اسـت خـداي تعـالي را در         ل خليفـه  عقل او ...  مردم نيست  ي موجودي را درجه  

و مـردم   . ، تـا چهـارم مرتبـه كـه عناصـرند          فـرود وي  مراتب  ه  ، ب نور اوست تي، كه تابش    سه
ستاند و   به مرتبه هميموجودات را مرتبهتي س، كه هخداي را تعالي و تقدساي است    خليفه

ت حيـواني و    تي گوهر روينـده را بـه قـو        س، و ه  ستاند  روينده همي  قوتمعدني را به    هستي  
 سستاند، و ه   ي همي ادراك حس    باز  خداي تعالي ه  بت ادراك نفس گويا، و      تي حيواني را به قو

  .)90 :، ص5 (»ها هستيرسد با اين همه 
ل  با ايـن تفـاوت كـه عقـل او        ،اند هيي اال  خليفهل و انسان هر دو       عقل او  ،بر اين اساس  

ي هـستي    ل ساختن مراتـب هـستي از مرتبـه         كه رسالتش متنزّ   ، الهوتي حقّ است   ي  خليفه
اش   كه وظيفـه ، است ناسوتي حقّي مطلق تا عالم عناصر در قوس نزول است و انسان خليفه        
 در قـوس صـعود    هـستي مطلـق  ي تعالي بخشيدن مراتب هستي از  عالم عناصـر تـا مرتبـه       

  .  باشد مي
 ، وجوديي هترين مرتب  جهان سير كمالي خود را از پايين،مطابق با تعبير حكيم كاشاني

 ي رونـده جنـبش فرا  نمايـد و در مـسير        ه است، آغـاز مـي     بالقو» بودنِ «ي عنصري و   كه مايه 
ال ـه كمـ  ا را ب  ـه  آن ،وداتـام موج ـ هركدام از اقس   دادهايـاستعدن  ـت بخشي  با فعلي  ،تيسه
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يافتنِ«نباتات و حيوانات را رشدي فراتر از        . رساند ود مي ـن خ معي «بالقو  ر نيـست و    ه متـصو
بالفعـل  » يـافتنِ  «ي  اين نفس انساني است كه قادر است تا با عقالني شدن بـه مرتبـه               فقط

نهايت به انـسان    در   ، مراتب وجودي عالم   ي اين سير كمالي در همه     .)58 :، ص 5( دست يابد 
  . سپار است  رهم شده و از انسان نيز به سوي حقيقت مطلق و متعالي عالختم

  ل جاوداني جانيـده به وصـتا زن    ـي كانــيتـا در طلـب گوهـر كان
  )58 :، ش4 (ن آني آنيـز كه در جستـهر چي    في الجمله حديث مطلق از من بشنو

 هـا بـه خداونـد      آني   همـه  مراتب مادون انسان توسط انسان و رسـاندن          تيِس ه اما اخذ
 در عقل  بلكه فقط،ني حقيقتي است كه نه در عالم خارج و عي،افضل الدينمطابق با ديدگاه 

با ادراك صور معقول و كلّي موجودات، صور محسوس و          انسان  . گيرد شكل مي و ذهن آدمي    
هـا حيـات و جـاودانگي        ها را كه در معـرض زوال و نـابودي اسـت گرفتـه و بـدان                  آن جزيي

وي از اين نكته به تسخير حقيقـي عـالم در مقابـل تـسخير       .)2 - 251: ، صص 5( بخشد مي
ست كه چيزي جسماني را نفساني       ا و تسخير بر حقيقت اين    ... «: گويد  مي ،ظاهري ياد كرده  

 و از تبـاهي و فنـا       . و دريافتن  به دانستن د  رَ نفس ب  مأوا و حيز حسش به مأوا و حيز       كند و از    
 اگرچـه   ، تبـاه و نيـست نگـردد       ،هـاي دانـسته در نفـس       قا رساندش، چـه صـورت     به قرار و ب   

  .)315: همان، ص( »محسوسش باطل گردد
  ا خلق جهان و با جهان است انبازـب     ازـآغ ردم زـويش مـتي كون خسدر ه
  )143 :، ش4 (آگه چـو شـود همه به او گـردد باز     اندر وي هست چهجهان و هر  زهو آنگ

 ارتبـاط ظريـف و      ، كمال نهايي جهـان و انـسان از نگـاه حكـيم كاشـاني              ،ساسبر اين ا  
 و كمـال    ،كمال عالم به معقول شدن نـزد نفـس ناطقـه          . كنند  پيدا مي  ديگر  يكتنگاتنگي با   

هي  به لقاي اال   وصول دانايي و معرفت  ي    و ثمره  ، معقول نفس ناطقه در دانايي و علم به صور       
او مردم اسـت و مـردم درختـي اسـت كـه بـار و                 ي  ه ثمر عالم درختي است كه بار و     «. است
 آن خرد است و خرد درختـي اسـت          ي  ه وي نفس است و نفس درختي است كه ثمر         ي  هثمر

، 5( »ر باشند خداي را عزّ و جلّ است تا هر دو جهان درختان بارو       د او لقاي خداون   ي  هكه ثمر 
 144،  88،  9: صص،  4( 16وردخ مضموني كه بارها در رباعيات او نيز به چشم مي          .)315: ص
  .)206 و

  
   تناظر انسان با جهان.4

ي به   با تأس  ،ديگر  يكحكيم كاشاني به دنبال تبيين ارتباط كمال انسان و كمال عالم با             
 از   تناظر عالم صـغير و عـالم كبيـر         ي انديشهبه طرح    ، اسالمي ي  پيشگامان حكمت و فلسفه   

 برقـرار بـوده و      جزييي و    كلّ ساحتسطح و   دو  در   اين تناظر    .پردازد منظري متمايز و نو مي    
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 بـاطني و درونـي را در        ي  جسماني و ظـاهري و هـم جنبـه         ي نيز هم جنبه   آن   جزييسطح  
 كتـاب  حـق تعـالي  «: گويـد  ، مـي  وي به اين حقيقت اشاره نموده  ،نامه جاوداندر  . گيرد برمي

 يعني باطن عالم    ، يعني صورت عالم، و از آن جهان       ، كرد از اين جهان    نسختيجهان مردم را    
 از هر يكي نـشاني در جهـان مـردم           ، خود  و از آيات پادشاهي ملكوت وحدانيت      ؛يقتشو حق 

: ، ص 5 (» درست و تمام، نشان ظاهر در ظاهر و نشان بـاطن در بـاطن              ي  بياراست، به اندازه  
274(.   

  زو روان خواهد بودحيوان و نبات      تا روي زمين و آسمان خواهد بود
  )127: ، ش4( جهان خواهد بودي نقد تـو خالصه      تا بر سـر چرخ اختران سير كنند

  ي تناظر كلّ .1. 4
شناسـي    چراكـه جهـان    ،ي انسان و جهان از تكامل آن دو جـدا نيـست           بحث تناظر كلّ  م

» پيدايي «و» آگاهي« هر دو بر محور      ،سنگ بوده  سو و هم   شناسي او هم    با نفس  افضل الدين 
 ،موجودات به خود و ديگر اشـيا      » پيداييِ«و  » آگاهي«تي را به لحاظ     سوي ه . بنا شده است  
هرچـه  . كنـد  تقـسيم مـي  » عقالنـي «و  » نفـساني «،  »جسماني«،  »امكاني «ي به چهار مرتبه  

و پيـداتر و از آگـاهي بيـشتري         تـر     پـر فـروغ    ،تر باشـد   نزديك» عقلي«ي   موجودي به مرتبه  
ي   و بـه هـر انـدازه بـه مرتبـه     د داشـت  جـاي خواهـ  ،تيس در مراتب باالتر هـ     ،مند بوده  بهره

تـر   ، در درجـات پـايين   به ناداني و ناپيدايي شديدتري دچـار بـوده  ،تر باشد  نزديك» امكاني«
  .)80 - 74: ، صص41؛ 8 - 197  و21: ، صص5( تي قرار خواهد گرفتسه

يـا   اسـتعدادي  امكـان    ،ني از آن  كه البته مراد حكـيم كاشـا      ـ    امكاني ي وجود در مرتبه  
ـ وجود بالقو  بر خود و غير خود پوشيده است، نـه نـزد خـود معلـوم     ه است نه امكان ماهوي 

 وجـود در    ؛ امكاني اسـت   ي تر از مرتبه   اني كامل  جسم ي مرتبه. است و نه نزد ديگر موجودات     
 ، ماننـد نفـس    ،يگر موجودات د   اما نزد  ،آگاهي ندارد و نزد خود ناپيداست       به خود  ،اين مرتبه 

 ترين ويژگي ايـن مرتبـه آن       مهم.  نفساني است  ي  مرتبه  وجود ي سومين مرتبه . باشد پيدا مي 
 دارد و پـس     هوـ بالق آگاهيِ،  ودـ ولي به خ   ، آگاه و داناست   ،كه نسبت به ساير موجودات     ستا

تـرين    مـل امـا كا   .)642: ، ص 5( ت رسـاند  تواند اين آگاهي را به فعلي      از گذراندن مراحلي مي   
و در نهايـت    پيراسته   ماده از   ، عقالني است كه موجود در اين مقام       ي وجودي مرتبه ي   مرتبه

  .)2 - 21: همان، صص( روشني و خودآگاهي ذاتي است
 .وردار اسـت  ـودي برخـ  ـوجـ ي   هـار مرتب ـ انسان نيز از اين چه     ،يـتسراتب ه ـ م زانبه وِ 

    وجود جسماني،  نطفه همان وجود امكاني، كالبد  روح       وجـود عقالنـي     وجود نفـساني و خـرد 
 فهرستب است از عالم جسماني و روحاني؛        آدمي مركّ « .)3 - 21: همان، صص ( انسان است 
ـ     اسـت  است و هرچه در عالم موجود     هر دو عالم     ت بـه   سـ ا موجـود  انـدر آدمـي   ات،   بـه كلي
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زنـد دو عـالم   و فرط، و از معاني معقول و محسوس، يط و وسايب است از بسا    و مركّ  ات،جزيي
  .)31: ، ص7( »تن در اين عالم و جان از آن عالم. است

 چهـار   وجود به بندي ديگري، بر اساس مراتب آگاهي،        در تقسيم ،  نامه عرض ي در رساله 
ترين مرتبه   كرده پايين  .)153 :، ص 5( كرده، كننده، دانسته و داننده    :  شده است  تقسيمپايه  

اين . دهند  وجودي را تشكيل مي    ي  باالترين درجه  ،است عقالني   ي مرتبه  كه معادل  ،و داننده 
بـه  . جا در خود جمع آورد    ي درجات وجودي را به صورت يك         همه  قادر است   است كه  انسان

و كـرده    ا ده، تا در   از كرده و دانسته و كننده و دانن        و مرد تمام مجموعي است    ...  «،تقرير وي 
ند،  شمرده نشو،اند  كه اجسام،ها اصناف كردهي   كننده به داننده و تا همهبه دانسته پيوندد و   

را نيابـد، و   انـواع ي كننـدگان آن    جـسم خـود و همـه   انواعي   دانسته نباشد، و تا مردم همه     
ش نپيوندند، و برانگيختن نفس مردم براي       ز ننگرد، كنندگان او با دانندگان     كنش و كرده را با    

 وي ثابـت و     احاطـت  و بـه دانـش و        تا همه به وي يكي شوند،      بايستعرض اين چهار جمله     
پس از اين جهـت الزم شـد   . باقي گردند و او با همه به مبدأ خود پيوندد، بهدايه اهللا و فضله           

كه مردم مجموعي اين چهار است و آثار كرده و كننده و دانـسته و داننـده    آگهي دادن از آن  
  .)همان (»با هم در مردم توان يافت

 كامل بين عالم سانيِ  همفرضه ماهيت علم نيز مستلزم حكيم كاشاني بي  رهيافت ويژه
م و حقيقت فرد عال    در ذات  روشني و پيدايي اشيا      ، دانش ،از نگاه او  . استكبير  و عالم   صغير  
 ،پـذير نبـود     علم به چيـزي بـراي انـسان امكـان          ،اگر موجودات در گوهر آدمي نبودند     . است

ه امور روشن و بديهي نيز تحصيل حاصـل         علم به معدوم و ناچيز ممكن نيست؛ علم ب         چراكه
  .)9 - 238: همان، صص( است

 عـالم   ي موجـودات و اشـيا     ي   حقايق همـه   ي انسان در بردارنده  ي   بر اين اساس، جوهره   
ـ          ،شود  تقسيم مي  جزييي و   گونه كه جهان به كلّ     است و همان   ي و   دانـش آدمـي نيـز بـه كلّ

ديم كـه   ـان دي ـما چن  «،ر وي ـ تعبي به .)9 - 198: همان، صص ( دـد ش ـ تقسيم خواه  جزيي
  و اوست با اوسـت و در اوسـت و معـدن          ] ضروري [= ناگزرانه به كار است و      ـردم را هرچ  ـم

 اوسـت و اصـل و       چه بيرون اوسـت شـبه و مثـال صـور نفـس             منبع آن خود اوست و هر آن      
  .)241: همان، ص( »حقيقت همه با اوست

  ي دل ماست عقل و روح كلّي سرچشمه     اق جهان از گل ماستـر آفـرتاسـس
  )108: ، ش4 (ل ماستن كامـ ز وجـود روشيـعكس     وانـات و حيـاصر و نبـالك و عنـاف

   جزيي تناظر .2. 4
كبير و عالم   صغير  ي وجودي بين عالم     عالوه بر تناظري كه حكيم كاشاني در مراتب كلّ        

نمايـد، بـه بحـث        معرفـي مـي    ديگـر   يـك نمـاي    ي تمام  ينهي انسان و جهان را آ     ،برقرار نموده 
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 تا به    است،  و جوارح انسان نيز پرداخته      و عناصر عالم با اعضا     وارگي جهان و تطابق اجزا     نداما

 ،17جـامع الحكمـه   وي در   .  اين تشابه را به تصوير كـشد       ، مختلف جوانباي مشروح و از      گونه
 جهـان و انـسان    و تطبيق كتاب قرآن با كتـاب     بسملهكه موضوع آن تفسير باطني و تأويلي        

 پرداختـه اسـت،    جزيـي  يـا  آدمي به عنوان عالم صـغير        ابتدا به تشريح وظايف اعضاي     ،است
هـاي   هنهايـت نـشان  در  و كنـد  را بيـان مـي  ي سپس ماهيت و كيفيت مراتب عالم كبير يا كلّ 

 راهنماي خلق به سـوي      دو را   اين هر  ، منطبق دانسته  ديگر  يكخداوند در آفاق و انفس را بر        
 جسم عالم   ي  هكه نتيج ] را[ جزيي هاي جسم  اكنون بعضي حكمت  ... «. نمايد رفي مي حق مع 

تـا   آريمي استشهاد كنيم و استدالل       را بر كلّ   جزيي و   جزييي را بر    ي است ياد كنيم و كلّ     كلّ
 ،هي و نمود حق   ييد اال  به تأ  جزييي و    عالم كلّ  اندر معرفت  باشيم   رفتههي  بر حكم فرمان اال   

... پـس گـوييم    .شناس گـردد   هاي دقيق لطيف را اندر يابد و خويشتن        معني رينت خردمند تا
چپ : هات، جسم مردم نيز به دو قسم آمد       آباء و ام  : به دو قسم بود    كبيركه جسم عالم     چنان

ـ        كثايفب است از لطايف و      كه عالم مركّ   و چنان . و راست  ب اسـت از    ، جـسد مـردم نيـز مركّ
اره مركب است، جـسم     كه جسد عالم علوي از هفت سي       و چنان  .ارواح لطيف و اجساد كثيف    

، مقـائ  اسـت و  بـرج منقـسم  كه فلك به دوازده     و چنان .  است به هفت اعضا    منقسممردم نيز   
ب اسـت،  كه عالم به چهار طبع مركّ       چنان و.. . است منفذ منفرج و قائ   مسد مردم به دوازده     ج

 حكـيم كاشـاني     ،در ادامه  .)41 - 40: ، صص 7 (»ب است جسد مردم نيز به چهار طبع مركّ      
ـ   جزيـي اد  ـهاي آن و اجس    تاندر معرفت ارواح و قو    « تحت عنوان    يدر بخش   نقـش   ،»ي و كلّ

 - 42: همـان، صـص   ( كنـد   دنبال مـي   تفصيلي را در تدبير تن و جهان با          و كلّ  جزيينفس  
56(.  

 ،ثـر  در همـين ا    .ات نيـز نظـر دارد     ي به طبيع  ،چون ديگر قدماي فالسفه     هم ،الدين افضل
آورد كـه صـفرا در        مـي  )صفرا، سودا، خون و رطوبت    ( انسان   ي ضمن تبيين طبايع چهارگانه   

تابستان، سودا در پاييز، رطوبت در زمـستان و خـون در بهـار غلبـه دارد و در مـزاج انـسان                       
حيـات انـسان متنـاظر گرفتـه و         ي    سـال را بـا ادوار چهارگانـه         سپس فصول  .يابد  مي شدت
خون از كودكي   : آيد چهار طبع نيز به چهار وقت پيش مي        اين   ،ر تن مردم  اما اند «: نويسد  مي

 كه آن   ،جواني تا كهولت   كه آن بهار عمر است، و آن تا پانزده سال باشد و صفرا از                ،تا جواني 
 كه پاييز عمـر اسـت، و رطوبـت از پيـري تـا               ، و سودا از كهولت تا پيري      ،تابستان عمر است  

  .)40: همان، ص( »اين همه اندر مدت شصت سال باشد كه زمستان عمر است، و ،مرگ
ر و عـالم كبيـر      ي را به بحث تناظر عالم صـغ       نامه جاوداني    دو فصل از رساله    الدين افضل

كه مردم جهاني ديگر اسـت بـر صـورت           اندر آن « ذيل عنوان    ، در فصل هفتم   اختصاص داده، 
ست و   ا  آيات ظاهر جهان آسمان    ....«: آورد  مي ،به تطبيق ظاهر دو عالم پرداخته     » اين جهان 
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ـ      و از فلك و اركانِ     .آتش و هوا و آب و زمين       نبـات و حيـوان، و در       : د كنـد   چهار دو چيز تولّ

ـ       ،ست و بصر و شم و ذوق و لمس، و از اين هر پـنج               ا جهان مردم سمع   د  نطـق و كتـاب تولّ
ر جهان مردم نيز    د ،نرويد از زمين نبات     ،كه اگر در اين جهان آسمان نباشد       چنان كند، و هم  

كـه   چنان و هم...  از در ذوق، كه زمين جهان مردم است، نطق نخيزد،اگر آسمان سمع نباشد  
 صورت حيوان پديد نيايد، در جهانِ مـردم   ، از آب  ،... تابش خورشيد نباشد   ،اگر در اين جهان   
ه اگـر   كـ  چنان  صورت كتابت پديد نيايد؛ و هم      ،ست ا  كه دست  ، از در لمس   ،نيز اگر بصر نبود   

 نه نبات بر رويد و نه جانور زنده ماند، در جهانِ مردم نيز اگـر قـوت                  ،در اين جهان هوا نبود    
: ، صـص  5 (» ... نه گفتار پديد آيد، كه از قوت نفس گرفتن خيزد، و نه نوشتن بود              ،شم نبود 

ـ   ركرد آن عناصـر اربعـه و كـا   ي  به مقايـسه ،لي وي طي بيان مفص   ، در ادامه  .)5 - 274 ا هـا ب
 كتـاب   ي  هر كه به اندازه   «كند تا    ا ياد مي   عالمات ظاهري دو جهان ر     حواس آدمي پرداخته،  

  .)276: همان، ص( » كتاب جهان تواند ديدي خويش كه دارد از خداي تعالي به اندازه
هـاي انفـس و ارواح، كـه بـاطن جهـان             روي« به قياس    ،حكيم كاشاني در فصل هشتم    

بـدان كـه    «: نويسد ، مي پرداخته» ندا  ارواح، كه باطن اين جهان    هاي انفس و      با روي  ،اند مردم
گـوش و چـشم و      :  جسماني آيت است ه   كه به چشم سر با وي توان ديد، نُ         ،افق جهان مردم  

؛ هـم بـر ايـن انـدازه انـدر            هـزار   صد و رقمِ    ده و رقمِ   يك و رقمِ   بيني و دهن و دست و رقمِ      
چـون شـنوايي و بينـايي و        :  وي توان ديـد     روحاني، كه به چشم دل با      آيت است ه  باطنش نُ 

 ده، و نطـق بـر        رقـمِ  ي   يك، و حفظ بـر انـدازه        رقمِ ي  بويايي و ذوق و لمس، و فكر بر اندازه        
 »هري ديدني را باطني بود ناديدني      رقم هزار، تا هر ظا     ي   صد، و كتابت بر اندازه      رقمِ ي  اندازه

   .)277: همان، ص(
 ،ي مادي شامل آسـمان     ه آيت و نشانه   كبير نيز داراي نُ    عالم انساني، ظاهر عالم      به وِزان 

ي باطني كه بـا چـشم         ه نشانه  خزنده و پرنده است و نُ      ، حيوان ، انسان مين، ز ، آب،  هوا ،آتش
 هر نشانه و امر جسماني وابسته بـه امـري           ،گونه كه در عالم انساني     همان. شود سر ديده نمي  

 گـوش بـه     قـوام كـه    ات است، چنـان    روحاني ات آن به   جسماني قواممعنوي و روحاني است و      
طور ديگر حواس و اعضاي بدن انسان، در عالم كبير نيز اجساد افالك              شنوايي است و همين   

 وجـود و بقـايي نخواهنـد        ،و ملكـوتي مـرتبط نباشـند       غيبيو عناصر چهارگانه اگر به ارواح       
  .)8 - 277: همان، صص( داشت

نمايـد و     ارواح اشاره مي    با  اعضاي ظاهري  قوام  به پيوند و   ،يلص سپس به تف   الدين افضل
 گفتار و كتابت و فكـر و        ي  انسان به اضافه   ي  گانه حواس پنج  مشروحاًكوشد   ميدر اين فصل    

بـا كـاركرد افـالك و      كننـد  ر عمـل مـي    يعالم صغ ي   نفس دراكه  ي   كه تحت سيطره    را حفظ
نفس كه  چنان هم«. ايسه نمايد مق،شوند عالم كبير تدبير مي   ي   ، كه توسط نفوس اربعه    عناصر
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ليف گفتار و كتابت را، كه از حواس پنج در ظاهر پديد آرد، به ترازوي فكر و حفـظ                    تأ دراك

 چهـار   فلك و اركـانِ   ه  چه ب   هر آن   و جلّ   خداي عزّ  ،چنين در اين جهان     هم ...سنجد و اندازد  
 يكي نفس اعلي كه بـه       :ندا   چهار انفس كند كه باطن جهان      بدان تقدير و انداخت آن      ،بنمايد

نام ه  كه ب، كه به نام ميكائيل است و سوم نفس ناطقه،نام اسرافيل است، و دوم نفس حافظه
 ،كه اندر جهـان مـردم      و چون .. .نام عزرائيل است  ه   كه ب  ،جبرائيل است، و چهارم نفس كاتبه     

 بـه حـواس   هاي فكر و حفظ به نطق و كتاب در كار پديد است، و تقدير و تدبير ايشان        نشان
 ده و ،ست ا حفظ و نطق و كتاب را چون امامت يكي،پنج ظاهر گردد، و امامت فكر در باطن   

 صد ي  در ظاهر، و نطق در باطن بر اندازه        ده است    ي  هزار را، و حفظ در باطن بر اندازه       صد و   
د،  هزار است در ظاهر، تا هر ظاهري را باطني بـو ي كتاب در باطن بر اندازه در ظاهر، و است  

  .)9 - 278: ، صص5(» تا بدان ظاهر بازِ باطن توان ديد
 صـرفاً بـه منظـور       ،افـضل   تناظر عالم صغير و عالم كبير در نظـام فكـري بابـا             ي نظريه

 هستي و نشان دادن مـشابهت و مماثلـت   ي بازنمايي ظرايف و دقايق خلقت خداوند در پهنه       
ن      «ي قرآني    كريمهيست، بلكه وي با استناد به       در آيات آفاقي و انفسي ن      تـابٍ مـقُل فَأتوا بِك

 مراد و منظور اصـلي خـود از         ،)28/49،  1 (»قينم صاد نتُ ان كُ  هععنداهللا هو اَهدي منهما اَتَّبِ    
 معرفت مبدأ و    خداشناسي و خودشناسي،  تبيين تضاهي انسان و جهان را هدايت آدميان به          

 ]تناظر عالم صغير و عالم كبير     [ ازل و مراتبِ  و بشناسد كه غرض از اين من      ... « .داند  مي معاد
ست كه تا پيدا گردد خردمند را كه او كيست، و عالم چيست و وجود از بهر چيـست، و                     ا آن

بايد   كاري بايد كرده و به كجا باز مي        ين عالم از كجاست و از بهر چيست، و چه          ا آمدن او در  
ي    : رآن مجيد است  كه در ق    معلوم شود، چنان   گشت، تا حق و حقيقت مروراً      سنُريهِم آياتَنا فـ

   .)40: ، ص7 (»االفاقِ و في اَنفُسهِم
 ولـي پـس از      ، سـودمند اسـت    ،كه اهل خرد را به توحيد داللت دهـد          مادامي ،علم آيات 

 و آفـت طريـقِ معرفـت حـق           شـرك  ، ماندن در آن   ،ي هستي  درك و دريافت حقيقت يگانه    
مقـصود مـا از     «: نمايد  به اين آموزه اشاره مي    ،  مهنا جاوداناو در فصل دهم     . شود محسوب مي 

، و عيار ظاهر جهان مردم با ظاهر اين جهـان، و بـاطن    ديگر  يك هر دو جهان با      ي  اين موازنه 
پـس بـه     . ...ست تا اهل خرد راه يابند به يگـانگي         ا جهان مردم با ارواح باطن اين جهان، آن       

داي تعالي بايد خواند تـا محجـوب نماننـد، و     مردم را به لقاي خ،ناچار به آيات آفاق و انفس     
     و از يگانگي آگاه شوند، علـم آيـات را    ايشان را به توحيد رساند چون علم آيات آفاق و انفس 

چون لوحي كه از براي آموختن حكمت بنويـسي           هم  ؛...از دست ببايد داد تا مشرك نباشند      
 دانسته شد كه ايـن عالمـات        ،خنپس از اين س   . ...  ببايد ستُرد  ،و چون علم و حكمت يافتي     

ند از هر سوي، كه اين آيات و عالمـات          ا  جهان مردم و جهان بزرگ، اندر ظاهر، همه مناديان        
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 جملـه هـست     ،نياز حي سميع بصير، كه به تدبير و انداخت وي          ست تواناي بي   ا را خداوندي 

  .)5 - 284: صص، 5( » از ناپيدا به حضور و پيدا افتادند،شدند و به خواست و مشيت وي
  

  گيري بندي و نتيجه  جمع.5
اي بـس    سـابقه ،ي تناظر عالم صغير و عالم كبير در تاريخ فكر و فرهنـگ بـشري            هنظري

سفي آن بـه    ي تقريـر فلـ     الً ايراني يا بابلي است، پيشينه     احتما اگرچه اصل فكر  . طوالني دارد 
 بـراي   نظريـه ي يونان، ايـن      هدر جهان اسالم، متأثر از فالسف     . رسد  حكماي يونان باستان مي   

فا بــه رســائل در ،و پــس از آناســت بــار در آثــار كنــدي بازتــاب يافتــه  لــيناواخــوان الــص 
 بـه   ،ويژه غزّالي و ابـن عربـي        به ، بعدي متفكران مسلمانِ . شود  ظاهر مي  ،ترين شكل  گسترده

 و  مند كـردن   ظامن خود نيز در     ي  به نوبه  ،ثير پذيرفته  از اخوان تأ   گيري در اين باب    طور چشم 
  . اند كمال آن كوشيده

 صـوفيانه در    -ت عقالنـي  عيـار سـنّ    ي تمام  م بزرگ و نماينده   ـ كاشاني، حكي  الدين افضل
جـا كـه     از آن .  به طرح اين انديشه پرداختـه اسـت        ، به تبع اسالف خويش    ،ي ششم نيز   سده

 جهان  دادهايو به فعليت رسيدن كامل استع     ركن ركين نظام فلسفي او معرفه النّفس است         
ي تـضاهي    نظريـه باشـد،    پذير مي    از طريق خودآگاهي آدميان امكان     فقط ،و انسان از نگاه او    

ا ممتـاز و از پيـشينيان        سـخن وي ر    ي پيـدا نمـوده،    انسان و جهان نيز در آثار او وجوه بديع        
  . گرداند متمايز مي

 سطح و ساحت كلّي  تناظر و تشابه عالم صغير و عالم كبير در دو   ،از نگاه حكيم كاشاني   
.  از تكامـل آن دو جـدا نيـست         ،تناظر انسان و جهان در سـاحت كلّـي        .  برقرار است  جزييو  

 بـه   )و نه وجودي  ( هستي در نظام فكري وي چينشي طولي دارد كه بر اساس مراتب آگاهي            
ي امكـاني اخـس      مرتبـه . شـود  ي امكاني، جسماني، نفساني و عقالني تقسيم مي        چهار مرتبه 

. دار اسـت  رت برخـو  ي الوهي، از باالترين مرتب     ي عقالني، پس از مرتبه     لقت و مرتبه  مراتب خ 
 بـه عـالم     ، از مبـدأ   )قي الهـوتي حـ     خليفه( لرونده به وساطت عقل او    هستي در سيري فرو   

ي ناسـوتي     خليفـه ( مواليد و ماده نزول كرده و سپس در سيري فرارونده به وساطت انـسان             
 ،بـر ايـن اسـاس     . گـردد  سپار مي   به سوي حقيقت مطلق ره     ،صري از طبيعت و عالم عن     )حق

افـضل  اين سير كمـالي از ديـدگاه        .  عقالني است  ي  غايت سير تكاملي عالم رسيدن به مرتبه      
. افتـد  فقط در فكر و عقل آدمـي اتفـاق مـي    بلكه ، حقيقتي است كه نه در عالم عيني      ،الدين
 را مرتبـه بـه مرتبـه سـتانده و از            هي در عالم ناسوت، هـستي موجـودات       ي اال   خليفه انسان،

هـا را كـه در معـرض          آن جزييطريق ادراك صور معقول و كلّي موجودات، صور محسوس و           
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 ،در نهايت سازد و     مسخّر خويش مي   ،ها جاودانگي بخشيده   گيرد و بدان   اند مي  زوال و نابودي  

  . رساند  الغايات بازميتبه غاي
جـات چهـارگانه بتمـامه در انسـان نيـز يافـت         به وِزان مراتـب هستـي در عالم، اين در       

 مساوق   وجود نفساني و خرد     وجود جسماني، روح   نطفه همان وجود امكاني، كالبد    . شوند مي
 ، مثـل جهـان  ، نهايت سير كمالي نفس انسان نيز     ،به همان ترتيب  . وجود عقالني آدمي است   

ز اسـت كـه آمـادگي الزم     ي عقالني و خردمندي است و اين انـسان خـردور           وصول به مرتبه  
 يعني بازرسيدن به حقيقت مطلق هستي را احراز خواهـد           ،جهت برداشتن آخرين گام كمال    

طراز بـا مراتـب       تناظر كلّي انسان و جهان هم      ،افضل الدين  در نظام فكري     ،بر اين مبنا  . نمود
  . شود ها در آگاهي معنا پيدا كرده و تبيين مي تكامل آن

 ميان اجـزا و عناصـر عـالم و اعـضا و جـوارح انـسان در                  ،ي ديگر عالوه بر اين، در ساحت    
 كه هـم    ،اين تشابه . شكل، ماهيـت و كاركـرد نيز تشابه و تناظـري جزء به جزء برقرار است            

 عـالم صـغير و   ،گيـرد  ي روحاني و باطني را در بر مـي  ي ظاهري و كالبدي و هم جنبه       جنبه
سنُريهِم آياتَنا  « قرآني   ي  كه مطابق با كريمه    ،اختهديگر س  نماي هم  ي تمام  عالم كبير را آئينه   

  .راهنماي خلق به سوي خداوندند» في االفاقِ و في اَنفُسهِم حتّي يتَبيّنَ لَهم اَنَّه الحقَّ
  

  ها يادداشت
، 32؛  25 - 19: ، صـص  30ز؛  : ، ص 5؛  10: ، ص 4: (در باب دوران حيات بابا افضل نگاه كنيـد بـه          . 1

چنـين در بـاب       هـم  .)9 - 838: ، صـص  45و  ؛  91 285: ، صص 42؛  16 - 10: ، صص 37؛  207: ص
، 32و  ؛  77: ، ص 39؛  29،  26،  22 - 18: ، صـص  4: (ي او نگـاه كنيـد بـه         هاي موجـود دربـاره      افسانه
   .)20 - 117: صص

: ، ص 36و  ؛  40 - 37: ، صـص  6؛  5 - 4 : ، صـص  4: (در باب زادگاه و مرقد بابا افضل نگاه كنيد به         . 2
55(.  
 - 21: ، صـص  13؛  62 - 59: ، صـص  9؛  33 - 1: ، صص 4: ( نگاه كنيد به   ،در بـاب آثار بابا افضـل    . 3
   .)39 - 19: ، صص41؛ 9 - 735: ، صص26؛ 9
  .)698  و259، 69: ، صص5: (مقايسه كنيد با. 4

5. microcosmos      
6. macrocosmos       
7. Democritos      
8. Anaximandros     
9. Timaos 
10. mega zoon       
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11. Felotarkhos        
12 .Pesidinos       
13. macroanthropos    

در اين بخش، صرفاً در معناي تأكيد بر جايگاه ممتاز و متمايز » تمايز انسان از جهان«عنوان . 14
ي جدابافته در  هگـونه كه او را تافت ي هستـي است آن انسان نسبت به ساير مخلـوقات در مجمـوعه

  . نماياند ميهي بازكارگاه صنع اال
   .) به بعد241 به بعد؛ 191 به بعد؛ 83 به بعد؛ 58: ، صص5: (جهت اطالع بيشتر بنگريد به. 15
16.  

 فلسفي و عرفاني مسايلاي  به طرح پاره» بسمله« تأويل ي  اثري است كه به بهانهجامع الحكمه. 17
وار به  مؤلف ابتدا فهرست. كتاب از دو بخش اصلي تشكيل شده است. پردازد اي باطني مي به شيوه
ي بسمله، مراتب هستي را به نوزده بخش تقسيم كرده و سير نزولي وجود  گانه ي حروف نوزده شماره

ت الً به تشريح وظايف اعضا و كيفيسپس مفص. كند  عناصر و مواليد را مرور ميي از عالم امر تا مرتبه
، 81، 22، 21، 20، 15، 14هاي  شماره(كوشد تا در مواضعي   مي انساني پرداخته،و ماهيت جوارح

و الَيه يرجِع االَمرُ «بخش دوم اثر به مصداق . به تطبيق عالم صغير و عالم كبير بپردازد) 85، 84، 83
تي در گانه هس  سير نزولي مراتب نوزده،شروع شده و به عكس» الرَّحيم«در » ميم«با حرف » كُلُّه

 كتاب را افضل الدين. گردد رسد و آخر به اول بازمي  مواليد به عالم امر ميي سيري صعودي از مرتبه

  طلبي كوري گـرش از خويش جدا مي  طلبـي كـه شب و روز خــدا مـي اي آن
  طلبي ـم كـه را مي قـدمت منسـر تا  گويـد حق با تـو به هر زبـان سخن مي

  )9: ، ش4                                (
  

  از خود بطلب كز تو جـدا نيست خـدا  آ كـه تـو طـالب خـدايي به خـود اي آن
     كـاقـرار نمــايي بــه خــدايي خــدا      آ آيي به خود اول به خود آ چون به خود

  )88: ، ش4(                              
  

  چهـار عنصــر و پنـج قيــاس بگـذر ز  تـا چنــد روي در پي تقليـد و قيــاس
  در خود نگر و خداي خود را بشنــاس      طلبـي گـر معـرفت خـــداي خود مي

  )144: ، ش4(                              
  

  بيخــواهي كه خـدا و خلـق را دريـا  در گــرد جهــان چــو نـاوك پرتــابي
  بگشـاده دو چشم و در ميـانه خـوابي  خبـري خـود جملـه تويي ولي چرا بي

)              206: ، ش4(                              
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  . برد پايان مي
  

  منابع
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